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4 Nov. 2012 Vremea aceasta- vremea vestirii Evangheliei lui Cristos.
Matei 24-25 (Matei 24:14)
11 Nov. 2012 Promisiunea călăuzirii permanente din partea Duhului Sfânt.
Ioan 16 (Ioan 16:13)
18 Nov. 2012 Domnul ISUS Cristos, singurul Mântuitor. Fapt. 2:22-24 (Fapt. 4:12)
25 Nov. 2012 Credința în Cristos- singura cale spre binecuvântările lui Dumnezeu.
Galateni 3 (Galateni 3:13-14)
INVITAŢIE:
 Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” din Constanța în colaborare cu
„Global Medical” organizează seminarul cu tema: Cum să te prezinți la un
interviu pentru angajare? Toți cei interesați sunt așteptați Sâmbătă, 10
noiembrie 2012, începând cu ora 14:00 pe str. Luminișului nr. 6, Constanța.
 Sâmbătă 24 nov. vom avea la Biserica"Sfânta Treime" Conferința de misiune cu
invitați din partea Uniunii, şi reprezentanții misiune din Moldova şi Ucraina

ANUNŢURI

Începând de astăzi, Duminică 04 Noiembrie, programul de după amiază va
începe de la ora 17:00. Vineri seara în continuare ne vom întâlni de la ora 18:00
 Duminică, 11 Noiembrie , Biserica Baptistă din Hârşova va sărbătorii „Ziua
Mulțumirii” . Toți copiii Lui vor lăuda pe DOMNUL căci este bun . Ferice de poporul
al cărui Dumnezeu este Domnul!
SĂ NE RUGĂM PENTRU URMĂTORII FRAŢI ŞI SURORI CARE SUNT BOLNAVI
SAU BĂTRÂNI:
Bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi Florica, Mihăilescu Iordache şi Aneta, Şulean Ion şi Magdalena,
Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia. Surori: Baban Antonina, Bălan Luminița, Ciutac Petria,
Chiru Petrina, Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluță Stela, Moldoveanu
Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica. Frați: Alexandru Vasile, Camen
Constantin, Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Melcea Ilie, Simion Ion, Vlagea Cornel. Bătrâni;
Surori: Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, Dumitraşcu Voichița, Matei Susana, Nicula Mărioara,
Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta. Frați:
Dobrescu Călin, Mich Vasile.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 si 1700-1900; -Vineri 1800-2000

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”
Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro Varianta electronică
a Buletinului duminical se găseşte şi pe site-ul bisericii.
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Bucuraţi -vă în Domnul
Motto
“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16)
A trecut vara şi toamna aceasta pare să nu semene cu celelalte surori anterioare. Este încă
destul de cald iar copacii parcă nu îndrăznesc să-şi lepede podoaba verde şi să se pregătească
pentru venirea iernii. Şi dacă întreaga creație se bucură încă de căldura soarelui, nu este normal
ca şi noi cei care ne considerăm creştini să avem aceleaşi sentimente de bucurie?
Este adevărat că problemele zilnice tind să ne copleşească prin îngrijorări de tot felul, prin
întristări şi emoții care să ne perturbe echilibrul. Dar este normal să se întâmple acest lucru când
ştim că Duhul Sfânt lucrează împreună cu noi?
1. Ce înseamnă să ne bucurăm?
Trăim într-o lume plină de confuzii, aşa că nu trebuie să ne mire faptul că sunt mulți cei care
aseamănă seriozitatea cu încruntarea şi abstinența cu privațiunea. Şi parcă niciodată ca acum n-a
fost mai actuală constatarea lui Mark Twain “Fii virtuos şi vei fi un excentric.” ,Cineva spunea:
”Modul în care reacționezi în vremurile grele este o mărturie pentru mine.”
Dacă vom deschide însă Biblia, vom întâlni aproape cinci sute de prezențe ale unor termeni
din familia cuvântului bucurie, la care se pot adăuga peste două sute din familia cuvântului veselie
şi încă aproximativ o sută referitoare la mulţumire şi voioşie, în timp ce antonimele
corespondente sunt mult mai slab reprezentate (circa două sute cinci zeci de prezențe, în total,
pentru cuvintele din familiile: tristețe, mâhnire, supărare, amărăciune).
2. Cine să se bucure ?
La prima vedere, privilegiul bucuriei este condiționat de o legătură consistentă cu Dumnezeu, o
legătură directă şi nemijlocită:
… Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul! 1 Cronici:16.20
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu
inima fără prihană! Psalm 32:11
… Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi proorocilor! … Apoc. 18:20
Subiectul bucuriei poate fi, însă şi un străin de poporul ales:
… Înveseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui. Rom. 15:10
Isaia ne invită la o bucurie a întregului pământ, a locuitorilor săi şi chiar a lumilor
nepământene, într-o adevărată „odă a bucuriei” universale: Bucuraţi-vă, ceruri! Înveseleşte-te,
pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Isaia 49:13
3. Când să ne bucurăm ?

Sunt foarte multe momentele în care Biblia ne cheamă la manifestarea bucuriei, dar putem să
le grupăm în două.
Primul se referă la momentul producerii acestei trăiri. Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi de
veselie … Luca 6:23. Cel de-al doilea moment ne invită la o bucurie veşnică. Bucuraţi-vă
întotdeauna. 1 Tes. 5:16. Prin urmare, putem considera că şi unele momente mai puțin plăcute
pot fi deopotrivă prilejuri de bucurie.
… pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere. 2 Cor. 1:7. În
aceste condiții vom înțelege mult mai profund îndemnul adresat în Iacov 1:2,3 … să priviţi ca o
mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre
lucrează răbdare. Iacov 1:2.3
4. De ce să ne bucurăm ?
După ce am văzut că oricare dintre noi poate fi subiect al bucuriei, iată şi principalele motive
de bucurie pe care la menționează Biblia. … să te bucuri … de toate bunurile pe care le vei avea.
Deut. 12:18. dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure, … Ecl. 11:8
Alături de îndemnul la bucurie stă deseori recunoaşterea sprijinului Divin în obținerea acestor
binecuvântări:
… Domnul … te va binecuvânta în toate roadele tale şi în tot lucrul mâinilor tale, şi de aceea să fii
vesel. Deut. 16:15 … bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă … căci El vă va da ploaie la vreme, … Ioel 2:23.
Bucuria are însă şi rațiuni mai înalte:
… Bucuraţi-vă … pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate … Apoc. 18:20
Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri … Matei 5:12
… bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri Luca 10:20
Putem observa că bucuria întotdeauna are o semnificație veşnică pentru că este legată şi întru
totul dependentă de grația Divină.
5. Cum să ne bucurăm ?
Dacă motivul principal al bucuriei îl reprezintă mântuirea prin jertfa lui Isus Hristos, este firesc
şi logic ca bucuria noastră să se manifeste prin laude aduse la adresa lui Dumnezeu:
Bucurați-vă, ceruri! Înveseleşte-te, pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Căci
Domnul mângâie pe poporul Său, şi are milă de nenorociţii Lui. Isaia 49:13
Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt! Psalm 30:4
Bucuraţi-vă, … Izbucniţi în strigăte de bucurie, … Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Şi-a arătat
slava în Israel. Isaia 44:23. Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurând. Ps. 2:11
Expresiile cu frică şi tremurând sugerează respectul smerit amestecat cu frică, produs de
înțelegerea gravelor urmări ale răzvrătirii împotriva planurilor divine. Cuvântul bucuraţi-vă lasă să
se înțeleagă, însă, că în adorarea lui Dumnezeu există bucurie.
… să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi
cu frică; Evrei 12:28
De fapt, teama şi respectul față de Divinitate nu au alt scop decât acela de a răspunde favorabil
ofertei de mântuire, motiv al unei bucurii autentice şi nepieritoare.
… duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur … Filip. 2:12
Cea mai potrivită încheiere ne-o oferă tot textul Sfintei Scripturi:
Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Filip. 4:4
Fiți binecuvântați toți cei care veți citi aceste rânduri pentru bucuria pe care nu v-o poate lua
NIMENI!
Prof.ing.Gheorghe Gavrilă

CUVÂNTUL ZILEI

“A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreția, veşnicia şi slava, căci tot ce este în
cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un Stăpân
mai presus de orice! De la Tine vine bogăția şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta
este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. Acum,
Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele Tău cel slăvit. “
(I Cron. 29:11-13)
Cântare: {L. D. 744}

1. Atât am căutat rostul vieții
De-am ajuns rob acestor căutări,
Dar ISUS mi-a deschis orizont spre Calvar,
Loc de chin și loc de mari îndurări.
E șters pentru veci tot trecutul
Prin sângele curs pe Calvar,
Mi-am schimbat temerile într-un cânt
Glorios; sunt liber de acum, o ce har!
2. Acum de trecut eu sunt liber
Căci ISUS a-noit viața mea,
Bucurii am în inima mea neâncetat,
O cântare spre lauda Sa.
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. Familia Ilea dorește să fie susținuă în lucrarea din localitatea Dorobanțu. Frații,
surorile, tinerii, și toți cei care au pe inimă această lucrare, sunt rugați să susțină prin
post și rugăciune, dar și prin slujire efectivă și participarea la serviciile de închinare,
contribuind astfel la zidirea şi îmbărbătarea duhovnicească a sufletelor din această
localitate.
2. Fr. Todor Adrian, şi Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, are în continuare nevoie de
voluntari dedicați care pot da o mână de ajutor fraților baptişti din loc. Crucea, jud.
Constanța, care cer sprijin pentru îmbărbătarea duhovnicească a frățietății din
această localitate, prin vizite şi participare la serviciile divine de închinare.

